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Resumo: A energia solar é bastante variável, seu aproveitamento na forma de energia elétrica deve 
ser condicionado a um sistema de tratamento que proporcione a regularidade necessária para a 
correta operação da carga que será alimentada. Este trabalho visa modelar um gerador fotovoltaico, 
analisando seu comportamento em relação à variação de intensidade solar e temperatura.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Brasil apresenta elevada extensão 
territorial e dispõe de ótimo potencial 
energético de fontes renováveis quase não 
explorados, carecendo dessa forma, de 
programas intensivos de conservação de 
energia. Situado em zona tropical, apresenta 
alta incidência de radiação solar, o que torna 
viável o desenvolvimento de tecnologias 
capazes de transformar a energia solar em 
energia térmica, elétrica, química, mecânicas 
e outras. 
O potencial solar do Brasil está em torno de 
2500 MW, cinco vezes maior que dos Estados 
Unidos, e muito maior que da maioria dos 
paises de primeiro mundo [FARRET, 1999], 
assim são amplas as possibilidades de 
aproveitamento da energia solar fotovoltaica.  
Para investigar este tipo de energia, é 
necessário o conhecimento do sistema de 
geração fotovoltaica, incluindo o controlador 
digital que mantem o sistema funcionando em 
rendimento máximo. A Fig. 1 ilustra um 
sistema completo de geração fotovoltaica de 
energia elétrica. Este sistema inclui um 
controlador de carga. 

 
 

Figura 1 – Sistema Completo de Geração 
Fotovoltaica [CEPEL, 2003]. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para se obter os parâmetros do modelo do 
gerador fotovoltaico, foi utilizada a ferramenta 
computacional Evolver® da Palisade. O 
Evolver® é um complemento otimizado para o 
Microsoft Excel®. 
Os resultados da simulação dos modelos de 
geradores fotovoltaicos utilizando o Matlab® 
com os dados obtidos no Evolver® são 
apresentados e discutidos a seguir. O gerador 
fotovoltaico utilizado na simulação foi o 
módulo multicristalino KC50 do fabricante 
KYOCERA®. 
Para a definição do modelo a ser utilizado 
neste trabalho foram realizadas simulações do 
modelo desenvolvido e foi investigada a 
influência da temperatura e irradiação de 
operação.  
A seguir seguem os dados do painel KC50 
fornecidos pelo fabricante, junto com os dados 
estimados e erro aproximado fornecido pelo 
programa de testes utilizados em nossa 
avaliação dos modelos. 
A Tabela 1 mostra os valores fornecidos pelo 
fabricante do gerador KC50. 

 
Tabela 1: Dados do fabricante para o KC50. 

 
Dados do fabricante 

Icc 3,1 A 
Voc 21,5 V 
coef Temp I 0,00253 A/°C 
coef Temp V -0,0824 V/°C 
Gr 1000 W/m² 
Tr 25 °C 
Ns 36 
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A Tabela 2 mostra os valores estimados pelo 
Evolver® 
 

Tabela 2: Valores estimados e o erro médio 
para o KC50. 

 
Valores estimados 

m 1,625047 
Rsn 0,010373 Ω 
δ -0,42842 Ω/ºC 
Erro 1,026 

 
A Fig. 2 ilustra o gráfico comparativo da curva 
do fabricante com a do modelo simulado pelo 
critério de irradiação e temperatura. 
 

0 5 10 15 20 25
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
Comparação da curva simulada com a curva do fabricante

Tensão (V)

C
o
rr

e
n
te

 (
A

)

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

 

 

Curva Simulada

Curva do Fabricante

 
Figura 2 - Comparativa tensão versus corrente 

por variação de irradiação e temperatura 
respectivamente. 

 
O sistema de controle foi montado no 
Simulink®, como mostra a Fig. 3 na qual são 
indicadas todas as variáveis, entradas, saídas 
e demais parâmetros e seu funcionamento foi 
verificado através de simulação. Toda 
programação realizada no Simulink®, o código 
é carregado e executado na placa DS1102 
através do Real Time Workshop (RTW). 
Ao ser gerado, o experimento foi criado 
através do software Control Desk que 
supervisiona todas as variáveis do sistema, 
que podem ter seus valores alterados em 
tempo real de forma bem simples (através de 
painéis de instrumentos virtuais). 

 

 
Figura 3 - Modelo do gerador no Simulink® 

 
 

CONCLUSÃO 
 
Os resultados obtidos mostram o 
comportamento do sistema modelado com as 
mudanças das variáveis no tempo, que 
representa as mudanças que ocorrem no 
decorrer do dia em relação à temperatura e 
intensidade de radiação luminosa. Dentro 
desse aspecto a modelagem dos geradores foi 
satisfatória tendo curvas de resposta 
semelhante as dos Datasheet dos fabricantes. 
Tais respostas ajudam de forma significativa 
no desenvolvimento do controlador de carga, 
visto que o controlador tem que desempenhar 
o papel de operar sempre no ponto de máxima 
potência, assim é possível através da 
modelagem e aquisição on-line de sinais, 
testar o controlador. 
As possíveis fontes de erro do projeto sobre 
os dados analisados são devidas às 
idealidades consideradas no projeto, já que 
existem parâmetros que não se comportam de 
forma ideal na prática. Porém, tais efeitos são 
minimizados já que tais influências nesse 
projeto não são consideráveis.  
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